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Díjátadás a Magyar Sport Házában
Nagy megtiszteltetés érte iskolánkat,
mikor meghívást kapott a Magyar Sport
Házában megrendezett díjátadó ünnepségre. A 2010. január
15-én megtartott rendezvényen azok az
iskolák vehettek részt,
akik a 2008/2009-es
tanévben kiemelkedően teljesítettek az iskolai és diáksportban.
Intézményünk az ország általános iskolái
között az előkelő hetedik helyezést szerezte meg. A siker
értékét tovább növeli,
hogy a kiváló eredmény több sportág jó
eredményéből született.
Az ünnepségen számos egykori sportolóval, valamint a jelen-

legi sportéletben fontos szerepet betöltő
személlyel találkoztunk. A rendezvényen részt vett a Magyar Olimpiai Bi-

zottság elnöke Schmidt Pál is. Hogy a
több órás ceremónia ne legyen egyhangú, kedves zenés és irodalmi műsorral
szórakoztattak bennünket. A hivatalos
díjátadón egyenként
szólították az általános- és középiskolákat. Megtisztelő volt,
hogy hallhattuk a
nevünket, és kezet
foghattunk a sportvezetőkkel.
Bizonyára mindnyájunk számára emlékezetes marad ez a nevezetes nap, és bízunk benne, hogy
jövőre megismételjük
a nagyszerű eredményeket.
Balogh Balázs

A Magyar Kultúra Napja
2010. január 22-én 17.00 órakor tartotta
Dorog Város Képviselőtestülete a Magyar Kultúra Napja ünnepi rendezvényét a József Attila Művelődési Házban. Köszöntőt Dr.
Tittmann János Dorog város
polgármestere, országgyűlési
képviselő mondott.
Az ünnepi műsort iskolánk volt
tanulója Kálvin Balázs, a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem
hallgatója nyitotta meg zongorajátékával. Műsorán szerepelt:
Schubert: Esz-dúr Impromtu,
Mozart: B-dúr Szonáta III.tétel
és Grieg: I. Peer Gynt Szvit.
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Közben Balázs Ágnes és Gáspár András színművészek irodalmi összeállítá-

sát láthattuk „A költő és szerelme” címmel. Majd újból Kálvin Balázs zongorajátékában gyönyörködhettünk.
Műsora 2. részében elhangzott:
Bartók: Tizenöt magyar parasztdal
(részlet), Kodály: Székely keserves, Liszt: VII. Magyar rapszódia.
Ez az ünnepség méltó megünneplése volt a Magyar Kultúra napjának, mely annak állít emléket,
hogy 1823-ban e napon fejezte be
Kölcsey Himnusz megírását.

Bakos Gézáné
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Beszámoló
Botticellitől Tizianóig
Január 26-án a művészettörténet szakkörösökkel egy
nagyon szép és színvonalas
kiállítást néztünk meg a
Szépművészeti Múzeumban.
A Botticellitől Tizianóig
című tárlaton az olasz reneszánsz két évszázadának
remekműveit mutatják be.
Az itáliai festészet eddigi
legátfogóbb hazai kiállítását
nézheti meg a nagyközönség. A remekműveket több
mint ötven múzeumból kölcsönözték erre a kiállításra.
A csaknem 130 festményt
felvonultató tárlaton a címben szereplő alkotók mellett

több mint nyolcvan festő,
köztük Leonardo, Giorgione,
Raffaello, Veronese és

Tintoretto alkotásaival találkozhatnak a látogatók. Megcsodálhattuk a világ egyik

leghíresebb és legértékesebb
festményét, Leonardo da
Vinci alkotását, a Hermelines hölgyet, valamint Tizian o Kes zt yűs férfi j át ,
Bartolomeo Veneto Flóráját,
Boticelli Virginia története
című alkotását.
Mindnyájunknak nagyon
tetszett a kiállítás, sok képhez többször is visszatértünk. Köszönjük Péter bácsinak, hogy elvitt minket erre
a nagyon szép és különleges
kiállításra.
Kálvin Zsófia,
Majoros Kinga 7.b

Újdonságok a könyvtárban
Decemberben sok új könyv került a könyvtár állományába.
Ezek elsősorban ismeretterjesztő könyvek, melyeket jól tudtok hasznosítani a tanulásotok során, de a szabadidő tartalmas
eltöltéséhez is segítséget nyújtanak. Akik rendszeresen járnak
könyvtárba, azok már ki is kölcsönözhették az újdonságokat.
Azoknak, akik ritkábban lépik át a könyvtár küszöbét, az
alábbi könyvismertetések által szeretném felkelteni az érdeklődését néhány népszerű könyv iránt.

Januártól már négy számítógépen is lehetőségetek van internetezni a könyvtárban. Felhívnám a figyelmeteket, hogy az
óraközi szünetekben csak a tanuláshoz, házi feladatokhoz
szorosan kapcsolódó kérdésekre kereshettek választ, a tanórák után viszont akár játszhattok is a gépeken.
Várlak Benneteket!
Szűcs Anna

Jekkel Gabriella: 100 kérdés 100 felelet
Amit a macskákról tudni kell

Constantino Maria:
Kutyatartók kézikönyve
Ez a könyv átfogó útmutatást ad a kutyatartásról. A kutyák
evolúciójának és viselkedésmódjának ismertetése mellett
hasznos tanácsokat nyújt a kutya kiválasztásához és gondozásához. Emellett segítséget
nyújt az idomításához, tisztán tartásához csakúgy,
mint a különböző betegségek és sérülések megelőzéséhez és kezeléséhez. Ha
kutyát tartotok, ha épp most
szeretnétek egyet, vagy
csak egyszerűen kedvelitek
őket, a Kutyatartók kézikönyve elengedhetetlen
segédeszköz a ti és családotok számára.
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A könyv írója Esztergomban született, az állatok iránti rajongása terelte az agrármérnöki pálya felé. Mosonmagyaróváron
végezte el az egyetemet, most a Kaposvári Egyetemen doktorjelölt. Kisiskolás kora óta
foglalkoztatja a macska, mint
házi kedvenc. Saját megfigyelései, tapasztalatai, élményei ösztönözték arra, hogy megírja
mindazt, amit véleménye szerint
a macskákról tudni kell. A
könyv talán hozzásegíti még
azokat az embereket is a macska
szeretetéhez, akik eddig idegenkedtek, vagy netán előítélettel
szemlélték ezt a kedves, gyönyörű állatot.
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Sportrovat
Lábtenisz Diákolimpia
2010. január 16-17-én Gödön rendezték meg a Lábtenisz Diákolimpia országos
döntőjét. Iskolánk hagyományosan jól szerepel a diákolimpiák döntőjében, ezért
nagy várakozás előzte meg a
versenyt.
Szombaton a párosok küzdöttek az első helyért, ahol a
fiúk egy szerencsétlen mérkőzésnek köszönhetően végül az ötödik helyért játszhattak. Bosszantó volt, hogy
a fiúk attól a budapesti csapattól szenvedtek vereséget,
akit az országos elődöntőben
legyőztek. Az ötödik helyet
végül is magabiztosan szerezte meg a Dávid János,
Kaposvári Márk, Pokornyik
Bence alkotta trió.
A lányok szereplése némi
gyógyírt jelentett, hiszen
Jószai Gabriella és Katona

Evelin hatalmas izgalmak
közepette szerezte meg az
első helyet. Nagyon ügyesek
voltak az ötödikes kislányok
is. Lévai Fruzsina és Szabó
Mira, a csoportjukat megnyerve, mindenki csodálatára
bejutottak a legjobb négy
csapat közé. Itt jó mérkőzéseket játszva végül a negyedik helyezést szerezték meg,
ám még sok örömet fognak
nekünk szerezni a közeljövőben.
Vasárnap mutatkoztak be a
hármas csapatok. A fiúk még
az előző napnál is balszerencsésebbek voltak. A lehető
legnehezebb csoportba kerültek, és nem jutottak tovább. A lányok lépésről lépésre közelebb kerültek az
előző napi sikerhez, de a
fáradtság és egy rendkívül
szívós ellenfél legyőzte őket

a legjobb négy között. A
bronzérmet végül magabiztos játékkal nyerték meg.
Az eredményekkel összességében elégedettek lehetünk,
bár kis szerencsével mind a
lány hármasunk, mind a fiúk
akár előrébb is végezhettek

volna.
Szégyenkeznünk
azonban semmiképpen nem
kell, hiszen csapatunk egy
arannyal, egy bronzzal, egy
negyedik és egy ötödik helylyel térhetett haza. Gratulálunk nekik.
Balogh Balázs

Sítábor
2010. január 27-én reggel 6
órakor indultunk a sítáborba.
Úti célunk Olaszország
ravasclettói síterepe volt.
A buszon nagyon jó volt a
hangulat. Kb. 10 órát utaztunk, és fáradtan, éhes gyomorral érkeztünk meg. A
szál l ásunk
F ort ni
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Avaltriban, egy csodálatos
hegyi falu három csillagos
szállodájában volt.
Másnap reggeli után indultunk a sípályára, ami 950
méteres magasságban fekszik. Innen egy 100 fős sílift
vitt fel minket 2000 méter
magasba. A bemelegítés után

lecsúsztunk, de az első mozdulatok még nem voltak
nagyon biztosak. Sajnos meg
is történt a baj. Iskolánk volt
tanulója, Dibusz Erik, aki
snowboardozik, az első nap
eltörte a kezét. Több baleset
szerencsére nem történt.
Két csoportra osztottak bennünket. A kezdőket és a haladókat Attila bácsi, a középhaladókat pedig Feri bácsi
oktatta. Nagyon sok mindent
t an u l t u n k , p él d áu l a
carvingozást (kanyarodást a
léc élével) kisebb-nagyobb
sikerrel. Délután szabad síelés volt a program. Estére
kellemesen elfáradtunk. Vacsora után a felnőttek beszélgettek, kártyáztak, a gyerekek csocsóval, társasjátékkal
játszottak.
Az utolsó nap került sor a
síversenyre, ahol az első
három helyezett érmet, oklevelet és édességet kapott.
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Külön díjazták a lányokat és
a fiúkat. A versenyszám lesiklás volt.
Lányok
1.Csákvári Anna
2. Csákvári Daniella
3. Nagy Karina
4. Vig Sára
5. Nagy Klaudia
6. Kele Betiina
Fiúk
1. Ölveczki Dániel
2. Reményi Tamás
3. Németh Norbert
4. Ölveczki Bence

Nagy Klaudia 5.b
3. oldal
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Sportrovat
Adidas Kupa

Kézilabda

2009. január 7-én Dorogon
került megrendezésre az kézilabda Adidas Gyermekbajnokság megyei fordulója az 1997ben született lányok korosztályában.
A délután során három mérkőzést játszottunk. Először a komáromi Feszty iskola csapatát
győztük le. Második meccsünket a tatabányai Dózsa iskola
csapata ellen nyertük meg.
Utoljára a tatai csapattal játszottunk, és fölényesen győztünk.
Ez a három mérkőzés nem volt
nehéz, de nem bízhatjuk el magunkat, mert a régiódöntőben
nehéz ellenfelek következnek.

Interball Kupa
2010-ben is megrendezték
Tatabányán az Interball
Leány Kézilabda Kupát. Mi,
az V. és VI. korcsoportosok
a 3. helyen végeztünk, melyet éremmel, kupával és
oklevéllel jutalmaztak.
Négy mérkőzést játszottunk.
Első ellenfelünk a győri
Toldi iskola csapata volt.
Sajnos vereséget szenvedtünk. De mi mégsem adtuk

fel! Következett Csákvár
csapata, amely felett győzelmet arattunk. Ezután a tatabányai Dózsa iskola csapatával küzdöttünk meg a pályán. Velük szemben nagy
fölénnyel nyertünk. Az utolsó meccs volt a legnehezebb
a győri Gárdonyi iskola
csapata ellen. Végig szoros
volt a mérkőzés, de az eredményjelző végül döntetlent

mutatott. A jobb gólarány
miatt azonban ők nyertek.
Örültünk a harmadik helynek. Csapatunkból, mint a
legjobb kapus, különdíjat
kapott Stadler Mercédesz.

Béres Dorina Cintia,
Sárai Cintia 6.b

Majoros Kinga 7.b
Izgatottan vártuk az Adidas
Kupa dorogi színhelyű mérkőzéseit. Végre hazai pályán
játszhattunk.
Az első megmérettetést a Petőfi
iskola csapata ellen fölényes
gólaránnyal nyertük. Egy kis
pihenő után következett a második összecsapás Komárom
csapatával. Nagy örömünkre
ismét győzelmet arattunk. Ezt
követően hosszabb pihenőnk
volt. Az utolsó mérkőzést Tata
csapatával játszottuk, akiket
szintén legyőztünk. Ezzel megnyertük a megyei döntőt.
A régiódöntőre márciusban
kerül majd sor.
Makrai Dóra 6.a
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